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Sammanfattning  

Bakgrund. Sverige är ett av de europeiska länder som tagit emot flest flyktingar de senaste 

åren och en stor del av dessa är barn. Asylsökande barn löper större risk att drabbas av 

psykisk och fysisk ohälsa. Då alla barn som bor i Sverige har rätt att gå i skolan har 

skolsköterskan en unik roll i att upptäcka ohälsa och till förebyggande och hälsofrämjande 

insatser för elevgruppen. 

Syfte. Att beskriva vad som kännetecknar skolsköterskans hälsofrämjande arbete med 

nyanlända och asylsökande barn. 

Metod. Studien har en kvalitativ, induktiv ansats. Åtta semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes i Umeåregionen. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat. Resultatet redovisas i tre kategorier. Under kategorin engagemang redovisas 

beskrivningar av skolsköterskors fokus på barnens olika behov, att bli personligt involverad 

och att möta utmaningar. Utveckling behandlar hur anpassning av rutiner och prioritering av 

tid beskrivs. Till sist samverkan, där skolsköterskors beskrivningar av samarbete och 

samverkan med familj, skolpersonal och yttre aktörer redovisas. 

Slutsats. Att utveckla rutiner och samverkansformer skulle förenkla och effektivisera arbetet 

för skolsköterskor och frigöra tid för hälsofrämjande och förebyggande arbete med nyanlända 

och asylsökande barn. Behov av kunskap om elevgruppen identifierades. Riktade 

utbildningsinsatser mot skolsköterskor skulle kunna stärka upplevelsen av professionell 

kompetens i arbetet med nyanlända och asylsökande barn. 

Nyckelord. Skolsköterska, flyktingbarn, psykisk hälsa, elevhälsa, upplevelse, hälsofrämjande. 

 

  



 

Abstract 

Background. Sweden is one of the European countries that received the largest number of 

refugees in recent years and a large proportion of these are children. Asylum-seeking children 

are at greater risk of mental and physical illness. Since all children living in Sweden have the 

right to go to school, the school nurse has a unique role in the detection of illness and health 

promotion for this group of children. 

Objective. To describe what characterizes the school nurse's health promotion work with 

newly arrived and asylum-seeking children. 

Method. The study has a qualitative, inductive approach. Eight semi-structured interviews 

were conducted in the Umeå region. The interviews were analysed using content analysis. 

Results. The result is presented in three categories. Under the category dedication 

descriptions of school nurses focus on the children's needs, personal involvement and meeting 

challenges is reported. Under development descriptions of how adaptation of procedures and 

their priority, of time is presented. Finally, under collaboration descriptions of cooperation 

and collaboration with family, school staff and external agencies is described. 

Conclusion. To develop procedures and forms of cooperation would simplify and streamline 

the work of school nurses and make more time for health promoting and preventative work 

with newly arrived and asylum-seeking children. A need for more knowledge about this 

student group was identified. Targeted training and education for school nurses could enhance 

the experience of professional skills in the work with newly arrived and asylum-seeking 

children. 

Keywords. School nurse, refugee children, mental health, student health, experience, health 

promotion.  
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1. Bakgrund 

1.1 Skolsköterskans hälsofrämjande uppdrag 

Skolsköterskan har en central position i skolan genom att finnas till för alla elever i deras 

skolmiljö (Rising Holmström, Häggström & Kristiansen 2015). Hälsofrämjande omvårdnad 

inom elevhälsans medicinska insats innebär att ta tillvara på det friska, att förebygga 

hälsorisker, att motivera till förändrade levnadsvanor samt ha ett respektfullt och empatiskt 

förhållningssätt (Clausson & Morberg 2012, 48–49). 

Skolsköterskans rollförändring mot hälsofrämjande arbete har lett till ett förändrat 

förhållningssätt bland skolsköterskor. Det nya förhållningssättet är inriktat på elevcentrering 

och samverkan. Det hälsofrämjande arbetet sker genom dialog, relation och samverkan mellan 

elever, lärare och föräldrar. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete handlar om att ge hjälp till 

självhjälp, att skapa tillit till elevens egna förmågor och stärka elevens egenmakt till att nå sin 

fulla potential (Rising Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). Tillsammans med 

skolläkaren utgör skolsköterskan elevhälsans medicinska insats. De medicinska insatser som 

sker i skolan utgörs av vaccinationer, hälsokontroller och bedömningar vid elevers besök till 

skolsköterskans öppna mottagning (Clausson & Morberg 2012, 38–39). 

Hälsofrämjande omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn där alla människor kan 

uppleva hälsa och välbefinnande oavsett bakomliggande sjukdomar och ohälsotillstånd. En 

hälsofrämjande omvårdnad fokuserar på att förstå den enskildes livsvärld i relation till hälsa, 

sjukdom och lidande, snarare än att fokusera på individens problematik eller 

sjukdomsdiagnos. Vid en hälsofrämjande omvårdnad får individen själv definiera de 

hälsoproblem som är relevanta för dem i relation till det sammanhang de befinner sig i. 

Hälsofrämjande omvårdnad kopplas samman med prevention. Prevention handlar om att 

påverka livsstilsfaktorer, antingen i syfte att förhindra att ohälsa uppkommer eller genom att 

hindra försämring av redan föreliggande sjukdom. Medan prevention anses handla om 

kunskap kring vad som leder till sjukdom handlar hälsofrämjande omvårdnad om kunskap 

kring processer som leder till hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2008). För att arbeta 

hälsofrämjande behöver skolsköterskan ha ett holistiskt synsätt. Skolsköterskan bör se eleven 

som en unik person och låta mötet med eleven genomsyras av delaktighet (Clausson & 

Morberg 2012, 48–49). 
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1.2 Stort antal flyktingar i världen 

Aldrig någonsin har så många människor varit på flykt som idag. 2015 uppmätte FN:s 

flyktingorgan [UNHCR] det högsta antalet flyktingar sedan deras mätningar började. Över 65 

miljoner människor beräknas vara på flykt, ungefär hälften beräknas vara barn. 2,6 miljoner 

asylansökningar lämnades in världen över under 2015. Sverige var ett av de länder som tog 

emot flest asylansökningar, bara Tyskland och USA mottog fler (UNHCR 2016). Sammanlagt 

ansökte 162 877 personer om asyl i Sverige 2015. Utifrån den siffran var 70 384 stycken barn 

under 18 år, varav hälften var ensamkommande barn (Migrationsverket 2016a). Detta innebär 

en ökning med fem gånger så många asylsökande barn i Sverige 2015 än jämfört med året 

innan (UNHCR 2016). 

1.3 Elevhälsans uppdrag kring nyanlända barn 

Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rättighet inkluderar asylsökande, nyanlända 

och papperslösa barn, det vill säga barn som vistas i landet utan tillstånd. Kommunen där 

barnet bor har ansvar att se till att nyanlända barn får gå i skolan på samma villkor som andra 

barn och ungdomar i kommunen. Barnet får börja skolan senast en månad efter ankomst till 

Sverige, eller så snart det kan anses lämpligt utifrån barnets personliga förhållanden 

(Migrationsverket 2016b). 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är elevhälsans uppdrag att stödja elevens utveckling mot 

utbildningens mål. Elevhälsan ska verka hälsofrämjande och förebyggande genom att 

medverka i arbetet med miljöer som gynnar elevernas lärande, utveckling och hälsa (Nilsson 

2014, 7). Då asylsökande och nyanlända barn går i svensk skola har de också rätt till 

elevhälsans insatser (Socialstyrelsen & Skolverket 2014). Det innebär att de har rätt till 

hälsobesök och vaccinationer i samma utsträckning som svenska barn. Barn i skolan har 

lagstadgad rätt till minst tre hälsobesök i grundskolan samt allmänna hälsokontroller jämnt 

fördelade under skoltiden. De ska också erbjudas undersökning av syn, hörsel och andra 

begränsade hälsokontroller (SFS 2010:800 2 kap § 27). Rekommendationen i Vägledning för 

elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket 2014) är att en medicinsk bedömning bör göras när 

en asylsökande eller nyanländ elev börjar skolan för att undersöka eventuella medicinska 

behov samt behov av kompletterande vaccinationer. Skolsköterskan bör vara med vid skolans 

inskrivningssamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare. Alla barn under 18 år som inte 

har vaccinerats i enlighet med Socialstyrelsens vaccinationsprogram ska erbjudas 

kompletterande vaccinationer (SOSFS 2008:31). Folkhälsomyndigheten har gjort 

bedömningen att vaccinationer och andra preventiva åtgärder bör genomföras så snart det är 
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möjligt pga. den situation som föreligger för asylsökanden som bor i anläggningsboenden 

(Folkhälsomyndigheten 2015). 

Majoriteten av elevhälsopersonal i Sverige upplever att de påverkats av det stora antalet 

nyanlända barn som började skolan under 2015. Den yrkeskategori som berörts mest var 

skolsköterskor. Majoriteten av elevhälsopersonalen ansåg att de saknat resurser att utföra 

arbetet och upplevde att nyanlända elever behövt stöd utanför elevhälsans traditionella 

uppdrag (Uppdrag psykisk hälsa, SKL 2016). 

1.4 Nyanlända och asylsökande barns utsatthet 

Hos nyanlända barn förekommer samma somatiska sjukdomar som hos svenska barn, som 

övervikt, astma, eksem och karies (Ascher & Hjern 2013). Unga flyktingar kan ha komplexa 

fysiska och psykiska problem som i kombination med utsatt socioekonomisk position gör 

gruppen särskilt utsatt för ohälsa (Hirani et al. 2015). Asylsökande barn har större risk att 

drabbas av någon form av psykisk ohälsa. Den slutsatsen kommer Bronstein & Montgomery 

(2011) fram till i en litteraturöversikt. Bland asylsökande barn kan upp till 54 % lida av 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och upp till 30 % lida av depression.  Bland ungdomar 

som lider av PTSD finns en ökad självmordsrisk och samband mellan PTSD och 

självskadebeteende har påvisats (Bronstein & Montgomery 2011). Unga flyktingar som har 

utsatts för trauma riskerar att få ett utåtagerande beteende som kan försvåra anpassning till 

skola och samhälle, vilket på sikt ytterligare ökar riskerna för ohälsa (Hirani et al. 2015). 

Trots sin höga utsatthet för psykisk ohälsa tenderar flykting- och invandrarfamiljer att 

underutnyttja hälso- och sjukvården. Här kan skolorna utgöra en viktig roll dels genom att stå 

för förebyggande insatser men också genom att hjälpa barn och ungdomar att anpassa sig i det 

nya landet. I länder som tagit emot ett stort antal migranter och flyktingbarn är skolan den 

bästa institutionen för att arbeta förebyggande (Rousseau & Guzder 2008). 

1.5 Motiv till studien 

Skolsköterskan är en av de första sjukvårdskontakter nyanlända och asylsökande barn får i 

Sverige. Genom lagstadgat erbjudande om hälsobesök har skolsköterskan en kontinuerlig 

kontakt med elevgruppen. Skolsköterskan kan därför anses ha unika förutsättningar för 

upptäckt av ohälsa och möjlighet till tidiga insatser av hälsofrämjande och förebyggande 

arbete. En nyligen genomförd enkätstudie visar att skolsköterskor upplever att deras arbete 

påverkats i större utsträckning än annan personal inom elevhälsan av det ökade antalet 

nyanlända barn i skolan (Uppdrag psykisk hälsa, SKL 2016). Vad som kännetecknar arbete 

med nyanlända och asylsökande barn bland skolsköterskor är outforskat, då få vetenskapliga 
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studier belyser skolsköterskans upplevelser av att arbeta med nyanlända och asylsökande 

barn. Detta är dock av vikt att beskriva för att få ökad kunskap och förståelse för 

komplexiteten i arbetet. Skolsköterskornas upplevelser och erfarenheter kan belysa viktiga 

hälsorisker hos barnen men också lyfta områden inom skolsköterskans arbete med 

elevgruppen där förbättringspotential finns för att ge en god hälsofrämjande och förebyggande 

omvårdnad till nyanlända och asylsökande barn. 

2. Syfte 

Att beskriva vad som kännetecknar skolsköterskans hälsofrämjande arbete med nyanlända 

och asylsökande barn. 

3. Metod 

3.1 Design 

Strukturerna i studien följer tidskriften Applied Nursing Research. Studien har kvalitativ, 

induktiv ansats (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, 188). Syftet med kvalitativ forskning är 

att förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv. Målet med kvalitativ forskning är att få 

nyanserade beskrivningar utifrån den intervjuades livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, 46). 

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att förstå insamlade data (Graneheim & Lundman 

2004). 

3.2 Urval 

För att inkluderas i studien behövde skolsköterskorna ha arbetat med nyanlända och 

asylsökande barn i låg-, mellan- eller högstadiet. Författarna valde att göra ett 

bekvämlighetsurval genom att begränsa studien till att omfatta skolsköterskor verksamma 

inom Umeåregionen utifrån geografisk närhet. Verksamhetschefer för elevhälsan kontaktades 

för fyra kommuner i Umeåregionen. Kontakt togs via mail med bifogat brev som beskrev 

studiens syfte (bilaga 1) för att söka tillstånd att genomföra intervjuer med skolsköterskor. 

Verksamhetscheferna gav sitt medgivande i tre kommuner och förmedlade sedan kontakt till 

respektive skolsköterska som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. 

Kontakt med skolsköterskorna togs via mail med bifogat brev (bilaga 2). Sammanlagt 

tillfrågades tretton skolsköterskor. Tre skolsköterskor tackade nej till att delta pga. att det var 

nyanställda inom elevhälsan. Nio intervjuer genomfördes. En intervju gjordes med två 

skolsköterskor samtidigt. Denna intervju valdes att exkluderas från resultatet då den avvek 

från de övriga intervjuernas utförande, något vi upplevde påverkade kvalitén negativt.  
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Det mest centrala är kvalitén på intervjun för att få god kvalité på analysen (Kvale & 

Brinkman 2014, 206). Totalt analyserades åtta intervjuer till resultatet (tabell 1). Alla 

informanter var kvinnor med nordisk bakgrund.  
 

Tabell 1. Demografiska data 

* Två skolsköterskor hade dubbla specialistutbildningar 

**En skolsköterska hade utöver specialistutbildningen vårdlärarutbildning 

 

3.3 Datainsamling 

Data insamlades genom semi-strukturerade intervjuer på skolsköterskornas arbetsplatser. 

Intervjuerna tog mellan 24–35 minuter. På plats gav intervjuaren ytterligare information om 

studien och dess syfte. Skriftligt medgivande från informanterna inhämtades via mail innan 

författarna träffade deltagarna. Den semi-strukturerade intervjun innebär att vissa 

ämnesområden eller frågor är formulerade i förväg. Då intervjuaren inte kan förutsäga vad 

informanten kommer att svara på frågorna ger den semi-strukturerade intervjun möjlighet att 

uppmuntra informanten att beskriva händelseförlopp och säkerställa att intervjuaren får den 

information de är ute efter. Detta kan ske genom att ställa öppna frågor och följdfrågor som 

uppmuntrar till vidare berättande. Slutna frågor bör undvikas (Polit & Beck 2012, 537). 

Inför intervjuerna konstruerade författarna en intervjuguide (bilaga 3). Intervjuguiden innehöll 

frågor som ansågs vara relevanta för att nå syftet samt förslag på följdfrågor. Efter 

konstruerandet av intervjuguiden testades frågorna på två kollegor och frågorna bedömdes 

som relevanta. Författarna genomförde intervjuerna var för sig. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant för analys. Intervjuerna avidentifierades och tilldelades ett 

kodnummer.  

Utbildning Antal År som 

skolsköterska 

Antal Kön Antal 

Distriktsköterska *5 1–5 2 Kvinnor 8 

Barnsjuksköterska *5 6–10 3 Män 0 

Vårdlärare **1 11–15 1   

  16–20 2   

      

Ansvar för 

skolor 

Antal Nyanlända elever 

per skolsköterska 

Antal   

1 2 30–40 4   

2 3 60–70 2   

3 3 70–80 1   

  Kan ej uppge 1   
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3.4 Dataanalys 

Analysen av intervjutexten gjordes med kvalitativ innehållsanalys. Utifrån kvalitativ 

innehållsanalys kan både innebörden i texten och den underliggande meningen i texten tolkas 

(Graneheim & Lundman 2004). Vi läste våra respektive transkriberade intervjutexter 

upprepade gånger innan meningsbärande enheter identifierades. De meningsbärande 

enheterna kondenserades till meningsenheter och kodades utifrån syftet, detta gjordes enskilt. 

Därefter gick vi gemensamt igenom meningsbärande enheter och koder för att se hur dessa 

svarade gentemot syftet. Målet var att få en koncentrerad text samtidigt som kärnbetydelsen 

bevarades (Graneheim & Lundman 2004). Exempel på analysprocessen visas i tabell 2. 

Koderna numrerades för att möjliggöra för oss att gå tillbaka till ursprungstexten under 

skrivprocessen. För att lyfta fram subkategorier användes post-it-lappar där koderna skrevs 

ner. Koderna blev då lätta att flytta mellan olika subkategorier under analysprocessens gång. 

Koderna jämfördes vad gäller likheter och skillnader sinsemellan och kunde därefter sorteras 

in i subkategorier. Analysprocessen skedde gemensamt. Analysprocessen för att identifiera 

subkategorier och kategorier var tidskrävande och omarbetades ett flertal gånger innan 

slutgiltiga kategorier och subkategorier som ansågs svara mot syftet fastställdes.  

Tabell 2. Analysprocessen – exempel på analysprocessen 

Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategorier 

Söker för lite konstiga saker man 

får tänka lite längre, vad kan det 

stå för, egentligen en oro och 

ängslan. 

Söker för konstiga 

saker egentligen en 

oro och ängslan 

Fokus på 

barnens olika 

behov 

Engagemang 

Hitta rutiner att bli trygg med. Hitta rutiner Anpassningar av 

rutiner 

Utveckling 

 

3.4.1 Etiska aspekter att beakta 

De etiska överväganden som gjorts följer Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskningen - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (1990). 

Kunskap om etiska riktlinjer och etiska teorier är centralt i forskningsprocessen, det hjälper 

forskaren att ställa etiska och vetenskapliga intressen mot varandra (Kvale & Brinkman 2014, 

111). Vi har varit medvetna om vikten av att arbeta utifrån de etiska aspekterna under studiens 

gång. Författarna har enligt informationskravet informerat deltagarna om studiens syfte samt 

delgivit information om att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta sitt 
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deltagande. Enligt samtyckeskravet har deltagarna fått lämna ett skriftligt samtycke till att 

delta i studien. Informationen som framkommit under intervjuerna kommer enbart att 

användas i forskningsändamål enligt nyttjandekravet. Enligt konfidentialitetskravet har 

informanterna avidentifierats och personuppgifter om deltagarna har förvarats på ett sådant 

sätt att ingen obehörig kunnat få tillgång till dem (Vetenskapsrådet 1990). 

Uppgifter om deltagare kommer endast användas i forskningssyfte. Allt inspelat material 

kommer att raderas vid uppsatsens färdigställande. Vi bedömer att nyttan med genomförandet 

av studien överväger riskerna informanterna tar genom att delta (Helsingforsdeklarationen 

2013). 

3.5 Definition 

Definitionen för nyanländ och asylsökande person som använts i denna studie är 

Migrationsverkets (2014). Nyanländ är en person som beviljats uppehållstillstånd på grund av 

flyktingskäl eller som exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne. Anhöriga till 

personer som är nyanlända ses också som nyanländ. En person betraktas som nyanländ två 

eller tre år. Migrationsverket definierar en asylsökande person som en person som tagit sig till 

Sverige och sökt skydd och inte fått slutgiltigt svar på sin ansökan om asyl. 

4. Resultat 
Tre stycken kategorier framträdde ur analysen med tillhörande subkategorier. Dessa 

presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3 - Redovisning av kategorier och subkategorier 

 

4.1 Engagemang 

I kategorin engagemang beskrivs hur skolsköterskan haft fokus på barnens olika behov och 

hur de blivit personligt involverade i barnen, något som skapat ett engagemang utanför 

Kategorier Subkategorier 

 

Engagemang 

Fokus på barnens olika behov 

Bli personligt involverad 

Möta utmaningar 

 

Utveckling 

Anpassningar av rutiner 

Prioritering av tid 

 

Samverkan 

Samarbeta med familjen 

Samarbeta med kollegor och skolpersonal 

Samverka med yttre aktörer 
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yrkesrollen. Skolsköterskorna har mött utmaningar kring elevgruppen och hanterat dessa 

bland annat genom att fylla upplevda kunskapsluckor. 

4.1.1 Fokus på barnens olika behov 

Skolsköterskor beskrev att de vid hälsoundersökningar av nyanlända och asylsökande barn 

främst upptäckte dålig tandstatus, hörsel- och synnedsättningar samt enkla 

infektionssjukdomar. Flera nyanlända och asylsökande barn hänvisades till öronkliniken på 

grund av nedsatt hörsel. 

“En del har inte alls några sjukdomar [...]. Men däremot har jag upplevt att fler har 

sämre hörsel och då vet jag inte vad det beror på. Om det varit oläkta 

öroninflammationer eller om de varit i närheten av granat” 

Informant 3 

Skolsköterskor beskrev att de blev inkopplade i ärenden som rörde barn som åt dåligt och att 

detta främst berodde på att maten var ny och annorlunda i jämförelse med den mat barnen var 

van vid sedan tidigare. Magont var också behov som skolsköterskor identifierade. De 

berättade att de flesta nyanlända och asylsökande barn behövde flera vaccinationer för att 

erhålla skydd enligt svenskt vaccinationsprogram och att detta var den största medicinska 

insats som krävdes av skolsköterskorna kring de nyanlända och asylsökande barnen. 

Ytterligare behov hos de nyanlända och asylsökande barnen som skolsköterskor identifierade 

var att en del av barnen upplevde psykisk ohälsa samt var stressade över skolarbetet. 

Skolsköterskor upplevde att nyanlända och asylsökande yngre barn initialt verkade ha en god 

psykisk hälsa och att eventuella psykiska besvär kunde visa sig först flera år senare. De 

upplevde att barn som anlände tillsammans med sina föräldrar hade bättre psykisk hälsa än 

barn som anlänt ensamma. Skolsköterskor beskrev upplevelser av att nyanlända och 

asylsökande flickor som anlände tillsammans med familjen riskerade att bli isolerade. 

Skolsköterskor beskrev att de gav förslag på fritidsaktiviteter och hur de upplevde att detta 

skapade möjlighet för eleven att få kontakt med jämnåriga samt bidrog till att skapa ett socialt 

sammanhang för den nyanlända och asylsökande eleven. Skolsköterskor beskrev att de 

arbetade undervisande och förebyggande för att tillgodose barnens behov samt förmedlade sin 

kunskap och erfarenhet, t.ex. när det handlade om sömnproblem. 

“Jag kan förmedla kunskaper och mina erfarenheter kring det de har problem med. 

Med smärtor och med sömnproblematik, att man kanske inte äter så som man borde 

göra och det sammanhanget alltså. Allting hänger ju ihop när det gäller det. Att 
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försöka förklara [...] för en ungdom att man faktiskt kan få huvudvärk och ont i 

magen för att man är orolig över sin familj i Afghanistan.” 

Informant 5 

Skolsköterskor upplevde att barnen hade olika behov av att prata om sina upplevelser och sitt 

mående. Några upplevdes inte vilja prata alls om det som varit medan en del barn hade behov 

av att få samtalsstöd för att få möjlighet att reflektera över sina upplevelser. 

“Utmaningen som jag ser för mig själv är att, hur upptäcker jag om dom inte mår 

bra? För att det är ju inte alltid dom kommer till mig och många tror jag inte mår så 

bra.” 

Informant 3 

Skolsköterskor beskrev att nyanlända och asylsökande barn ibland sökte kontakt genom 

småkrämpor och smärtor när det egentligen handlade om en önskan att få bli sedd och lyssnad 

på. 

“Många av dem kanske söker för lite konstiga saker, man får inte ihop det riktigt. Ja, 

man får tänka lite längre - vad kan det här stå för? För att dom kanske har ont i 

foten eller någonstans i kroppen. Sätter ju det onda där, men det är egentligen något 

helt annat, en oro och en ängslan.” 

Informant 2 

4.1.2 Bli personligt involverad 

Skolsköterskor beskrev arbetet med de nyanlända och asylsökande barnen som utmanande 

och inspirerande. De upplevde det berikande att träffa personer från andra länder och att det 

var en positiv erfarenhet. 

“Det har ju varit väldigt, väldigt positivt. Det är fantastiskt kul att få möta de här 

ungdomarna. De är ju överlag väldigt positiva och tacksamma till allt vi gör för 

dem. Det vi erbjuder.” 

Informant 4 

Skolsköterskor beskrev hur de blev personlig involverade och engagerade i de nyanlända och 

asylsökande barnen och hur detta kunde göra att de kände sig som en mamma för eleven eller 

som en allt-i-allo. Det personliga engagemanget för elevgruppen innebar att skolsköterskor 

ville göra mer för den nyanlände och asylsökande eleven än för en icke-nyanländ samt att de 

utförde uppgifter som inte ansågs vara traditionella skolsköterskeuppgifter. Skolsköterskorna 
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upplevde att de blev ett stöd för flera av de nyanlända och asylsökande barnen och kunde vara 

ett bollplank för barnen när de sökte skolsköterskan med olika frågeställningar. Genom denna 

funktion såg skolsköterskor en möjlighet att ge vägledning till eleven. Skolsköterskearbetet 

upplevdes som en god gärning när barnen behövde hjälp som upplevdes ligga utanförskap 

skolsköterskans uppdrag. 

“Det kan vara allt ifrån att jag följer dig på Apoteket så att du kan fixa det här [...] 

Går eleven ut härifrån så vet jag att han kommer aldrig att fixa att gå själv och 

hämta ut det där på Apoteket. Ja, men då tar man ju på sig att göra det [...]. För 

många gånger kan man ju känna, är det min uppgift som skolsköterska att skjutsa 

eleven till tandläkaren eller att boka en tandläkartid? Eller ibland [...] har vi 

lusbehandlat elever här. Är det vår uppgift? Men, man gör ju det. Ja, med hjärtat 

givetvis.” 

Informant 8 

Skolsköterskor upplevde att det var viktigt att finnas tillgänglig och skapa trygghet för de 

nyanlända barnen. Genom att vara tillgängliga och ha en öppen dörr till mottagningen 

försökte skolsköterskorna bygga upp en relation till barnen. När en nyanländ och asylsökande 

elev sökt sig till skolsköterskemottagningen upplevde skolsköterskor att det var viktigt att ta 

sig tid för att lyssna på dennes berättelser.  

“Jag tycker att det är otroligt viktigt, att det finns nån som lyssnar på dem. Alltså, 

just det här bara att ta sig hit, knacka på dörren det är inte världens enklaste grej att 

bara göra det.” 

Informant 8 

4.1.3 Möta utmaningar 

Skolsköterskor beskrev flera utmaningar som uppstått i mötet med nyanlända och asylsökande 

barn. Skolsköterskor upplevde en utmaning i nyanlända och asylsökande barns syn på 

svenskar och svenska samhället. De upplevde att konflikter och motsättningar mellan olika 

religiösa grupper som uppstått på skolan var en utmaning att förhålla sig till samt att bemöta 

och prata om i skolan. 

“Någon är shiamuslim och någon annan sunnimuslim och då kunde det bli konflikter 

där. [...]Eller dom som har tagit av sig slöjan, då är de inte riktiga muslimer för de 

här som har slöja. Då blir det motsättningar där, så det tänker jag är en utmaning 
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för oss i skolan.” 

Informant 4 

Skolsköterskor upplevde att de saknade kunskap om elevgruppen och beskrev en önskan om 

att få utbildning kring att exempelvis möta barn som varit på flykt samt att möte barn från 

olika kulturer. De nya frågeställningarna som uppstod i arbetet med nyanlända och 

asylsökande barn beskrevs som utmanande främst pga. att skolsköterskorna upplevde att de 

saknade specifik kunskap om elevgruppen och om att möta barn från olika kulturer. 

Ytterligare utmaningar som skolsköterskor beskrev var att tala ett annat språk än eleven. 

Arbetet försvårades av att inte tala samma språk genom att det exempelvis inte bara gick att 

ringa upp föräldern för att informera om en elev. 

“Det är ju en utmaning att man inte bara kan lyfta på luren, att man vill ringa 

[föräldrarna] av en anledning. Kanske berätta att deras barn har gjort sig illa.” 

Informant 6  

Skolsköterskor beskrev att kontakten med ensamkommande barn kunde underlättas av att det 

fanns personal på boendet som kunde språket. Medan att ta kontakt med föräldrar till 

nyanlända och asylsökande barn beskrevs som svårt eftersom att en tredje part behövde 

involveras för att kontakten skulle kunna tas. Skolsköterskor beskrev det som svårt att 

säkerställa att eleven eller föräldrarna förstått den information de delgivits och arbetade med 

att ställa uppföljande frågor för att försöka säkerställa vad eleven och dennes föräldrar 

uppfattat. De upplevde att det fanns en risk för att språkförbistringar mellan skolsköterskan 

och eleven eller deras föräldrar uppstod i samtalen samt vid utskick av kallelser. 

Språkförbistringar kunde göra att eleven och föräldrar t.ex. kom försent till avtalad tid eller att 

de inte kom alls. 

“Svårigheten är ju sen att kalla dem. Att de inte kommer, de kanske inte ens kan läsa, 

inte ens kan läsa en kallelse, så då kommer dom inte.” 

Informant 3 

Ytterligare utmaningar i arbetet beskrevs uppstå i samband med tolksamtal. Skolsköterskor 

beskrev tolksamtal som opersonliga. Skolsköterskor beskrev att det föredrog telefontolk för 

att inte behöva vara en ytterligare person i mottagningsrummet. De beskrev svårigheter att få 

tillgång till tolk när behov uppstod och att det var en tidskrävande arbetsuppgift att försöka få 

tag på en tolk. Särskilda utmaningar i kommunikationen uppstod när en tolk behövdes 

omedelbart. När ingen tolk fanns tillgänglig berättade skolsköterskor att de använde 
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modersmålslärare eller vänner som tolk. När lärare eller vänner agerat tolk upplevde 

skolsköterskor att hinder för sekretessen uppstod. Skolsköterskor beskrev att en lärare eller 

vän kunde påverka den information som eleven delgav skolsköterskorna då den nyanlände 

eleven kunde bli obekväm med att berätta om mer personliga upplevelser eller problem. 

“Det är klart att det är bättre att ha en tolk via telefon som är anonym och har 

sekretess, för det blir ju så begränsat beroende på vad saken gäller och vad det är 

för nånting om vi har en lärare [som tolk] säger vi.” 

Informant 7 

4.2 Utveckling 

I kategorin utveckling beskrivs skolsköterskors anpassning av rutiner och hur nya rutiner 

utvecklats efter arbetets gång. Skolsköterskor beskriver hur de ändrat sin prioritering av tid då 

arbetet med nyanlända och asylsökande barn upplevdes som tidskrävande. 

4.2.1 Anpassningar av rutiner 

Skolsköterskor upplevde avsaknad av rutiner för vaccinationer och kontakter med yttre 

aktörer som en brist. De upprättade egna bevakningssystemen och utvecklade rutiner efter 

hand och detta försvårade arbetet med nyanlända och asylsökande barn. 

"Vi har inga riktiga rutiner här på skolan för hur man ska gå till väga i alla 

situationer, utan man får ta varje situation för vad den är." 

Informant 7 

4.2.2 Prioritering av tid 

Skolsköterskorna beskrev att arbetet med nyanlända och asylsökande barn tog mer tid i 

anspråk än arbetet med icke-nyanlända och asylsökande då de träffade de nyanlända och 

asylsökande barnen oftare under läsåret. Skolsköterskor berättade att språkskillnader gjorde 

att det tog längre tid att t.ex. organisera en träff med elev och föräldrar. De upplevde att det 

var tidskrävande att söka efter tolk. Samtalet med elev och tolk upplevdes också ta längre tid. 

Skolsköterskor beskrev att upplevelsen av tidsbrist skapade en känsla av otillräcklighet då den 

tid som fanns att lägga på gruppen inte motsvarade behoven. 

“Man känner sig otillräcklig Det kan väl vara att man tycker att tiden inte räcker 

till.  Att man önskar att man hade mer tid, att man känner sig lite kort. Att man hade 

mer tid att lägga till den här elevgruppen, det hade jag önskat.” 

Informant 7 
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Skolsköterskor upplevde frustration över att sakna resurser för att ta emot nyanlända och 

asylsökande barn. Främst saknade de resurser i form av extrapersonal då de beskrev att antalet 

elever som skolsköterskorna ansvarat för ökat och att arbetsuppgifterna blivit flera men 

antalet skolsköterskor var detsamma. De upplevde att de prioriterade sin tid på ett annat sätt 

än de önskat. Skolsköterskorna önskade att de hade kunnat arbeta mer hälsofrämjande och 

förbyggande kring specifika behov som elevgruppen nyanlända och asylsökande kom med. 

Detta var något som fick prioriteras bort då tiden inte upplevdes räcka till. Vaccinationerna 

var en särskilt tidskrävande del av arbetet och inverkade negativt på förutsättningarna att 

arbeta hälsofrämjande inom andra områden, t.ex. med hälsoedukativa insatser för 

elevgruppen. 

“För det är ju ganska tidskrävande varje vaccination [...] För de som ska 

grundvaccineras under nio månader tar ju varje vaccination [...] räkna med en 

halvtimme mot kanske fem, tio minuter mot en vanlig elev. Därför eleven ska hämtas, 

ska ha tolk, man ska förklara, lämna meddelande - allting tar mycket längre tid.” 

Informant 3 

4.3 Samverkan 

I kategorin samverkan beskrivs skolsköterskans samarbete med familjen och hur de upplevde 

det viktigt att stödja föräldrarna i sin roll. Skolsköterskor upplevde gott samarbete med 

kollegor och skolpersonal som viktigt. Att samverka med yttre aktörer utgjorde en stor del av 

arbetet med nyanlända och asylsökande barn och upplevdes som ett problem. 

4.3.1 Samarbeta med familjen 

Skolsköterskor beskrev att de samarbetade med hela familjen och upplevde det viktigt att 

stödja föräldrarna i sin föräldraroll. De upplevde att barnen som bodde med sina familjer 

riskerade att bli utlämnade och att skolsköterskan var en länk mellan nyanlända och 

asylsökande barns familjer och olika samhällsinstanser. Detta skedde i större utsträckning för 

nyanlända och asylsökande barn med familjer än för ensamkommande barn som fått hjälp av 

godeman eller boende. Skolsköterskor beskrev att föräldrarna behövde stöd att utforma rutiner 

i hemmet för att barnen skulle orka med skoldagen. 

“Deras föräldrar är ju inte med på tåget alls därför de har ju inte alls den strukturen 

som många, inte alla, svenska familjer har. För det som finns i själva samhället - att 

man ska gå och lägga sig på kvällen i tid, man ska sova på natten, äta frukost på 
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morgonen, äta skollunchen, äta regelbundet, alltihopa det här.” 

Informant 3 

Skolsköterskor upplevde att rollerna i nyanlända och asylsökande familjer kunde omfördelas 

genom att barnen integrerades i samhället och lärde sig språket innan föräldrarna. De beskrev 

att det då fanns risk att föräldrarna hamnade i beroendeställning till barnen. Samt att kraven 

ökade på barnen t.ex. genom att behöva agera tolk åt sidan föräldrar. 

“Här måste vi ta in föräldrarna i föräldraskapet. Det är jätteviktigt! Det är 

föräldrarna som ska vara föräldrar. Det är en jättestor risk att barnen lär sig språket 

och föräldrarna hamnar i beroendeställning i förhållanden till barnen, det måste vi 

verkligen se upp med. Så det är viktigt att stödja föräldrarna i sitt föräldraskap.” 

Informant 2 

4.3.2 Samarbete med kollegor och skolpersonal 

Skolsköterskor upplevde ett nära samarbete med skolans kurator som en förutsättning för att 

kunna hjälpa nyanlända och asylsökande barn på ett bra sätt. Detta beskrevs främst när det 

handlade om barn som varit behov av stödsamtal men också för att bolla tankar och idéer. 

Skolsköterskor beskrev att erfarna kollegor var till hjälp när arbetet kändes svårt eller 

frustrerande. Mer erfarna skolsköterskor kunde bidra med stöttning och rådgivning kring 

exempelvis vaccinationsordinationer. Medan skolpsykologen kunde bidra med handledning 

vid svåra situationer eller när arbetet gav upphov till känslor av otillräcklighet. 

“Såklart att man stött på bekymmer eller svårigheter [...] saker som man inte riktigt 

vet hur man ska hantera, men då är det ju tur att det finns kollegor.” 

Informant 5 

Skolsköterskor upplevde svårigheter i samarbetet och i kommunikationen med annan personal 

i skolan. Dessa svårigheter beskrevs i samband med att ett nyanlänt eller asylsökande barn 

börjat i skolan utan att skolsköterskan fått kännedom om detta. 

“Det är ju så viktigt att vara med på alla de här mötena, som är tänkt att vi ska vara 

med på för att ta emot [nyanlända] på bästa sätt och där har inte alltid 

kommunikationen varit den bästa. Så det har varit svårt ibland att få ihop det så att 

man kan vara med. Så det tycker jag [...] har kunnat kännas [...] svårjobbat.” 

Informant 4 
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4.3.3 Samverkan med yttre aktörer 

Skolsköterskor beskrev att många olika kontakter behövde tas i mottagandet av nyanlända och 

asylsökande barn. Det rörde t.ex. kontakter med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, 

barnmottagningen, boenden eller hälsocentralen. Skolsköterskor beskrev att de behövde 

“stånga sig fram” bland olika instanser för att barnen skulle få hjälp. De upplevde att det ofta 

var svårt att ta reda på vem som hade ansvar för eleven vilket innebar att barnet bollades 

mellan olika instanser. Detta gjorde att skolsköterskor upplevde att barnet inte alltid fått de 

stöd de haft rätt att få. 

“När man vet att barn och ungdomar inte mår bra och så kör det fast och så vet man 

inte riktigt. Jag upplever ju att det är lite så här, att om jag då ringer till BUP: Nej, 

det är inte vårt ansvar. Så ringer jag till hälsocentralen: Nej, men det är inte vårt 

ansvar du får vända dig till socialtjänsten. Och så ringer man till socialtjänsten och 

så: nej men det är BUP:s ansvar. [...] det tycker jag är hemskt. De slussas bara runt 

så här: Det här är inte vårt ansvar, jag vill inte ta emot. Och så sitter man med 

problemet i sitt knä. Så känner man att det är stopp överallt.” 

Informant 8 

Skolsköterskor upplevde kontakten med hälsocentralen som särskilt svår och som ett hinder i 

arbetet kring nyanlända och asylsökande barn. Skolsköterskor beskrev att det tog lång tid 

innan skolsköterskorna fick återkoppling kring vaccinationsordinationer efter ett hälsobesök 

och att vaccinationsordinationerna upplevdes vara av varierad kvalité och ibland som 

felaktiga. Detta upplevde skolsköterskorna fördröjde arbetet med vaccinationerna, vilket 

beskrevs som en stor frustration. 

“Man hade ju önskat att det skulle vara lite mindre spretigt och ett tightare 

samarbete [...], det är ganska långa ledningar ibland innan man kommer dit man 

ska, kan jag tycka. Det fungerar ju mer eller mindre bra beroende på den 

vårdcentral man jobbar med. Men eftersom barnen är ganska utspridda kan det ta 

ganska långt tid. Det kan ju dra ut ganska mycket på tiden med en 

vaccinationsordination och det är ju inte okej. Det kan ju ta ett halvår, då förhalas 

allt.” 

Informant 4 

Skolsköterskor upplevde att samverkan mellan skola och barnmottagning fungerade dåligt. De 

beskrev att de inte fått information när BCG-vaccination givits eleven, trots att den 
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informationen var central för att kunna fortsätta med vidare vaccinering för att uppfylla 

svenskt vaccinationsprogram. 

“Alltså, det finns ingen samverkan mellan landstinget och här på kommunen. Så det 

blir ju som en ren gissning. Jaha, får vi titta på armarna och se - Har du fått BCG-

vaccin? Ja, det kan de ha fått och så blir det ett litet detektivarbete.” 

Informant 8 

Skolsköterskor upplevde att det var svårt att samverka med boenden pga. tystnadsplikten på 

boendena. Istället för att vända sig direkt till boenden behövde de ta kontakt via godeman. 

Istället önskade skolsköterskorna att de kunde vända sig direkt till boendet för att insamla 

information kring elevens situation. Samarbetet underlättades när personal på boendena bröt 

tystnadsplikten. 

“En elev då som kanske inte kommer sig till skolan på morgonen, hade vi ju tyckt att 

det hade varit enklast att samverka direkt med boendet. En del boenden bryter ju den 

här tystnadsplikten och vill ju samarbeta eller samverka för elevens skull”. 

Informant 1 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva vad som kännetecknar skolsköterskans hälsofrämjande arbete med 

nyanlända och asylsökande barn. Det blir allt vanligare att skolsköterskor möter nyanlända 

och asylsökande barn i sitt arbete, trots detta finns det lite information och kunskap om 

skolsköterskors upplevelse av att möta dessa barn.  

En studies trovärdighet utgår ifrån tre begrepp: giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Rätt 

metod för datainsamling och antal intervjuer är grunden för en studies trovärdighet. I 

begreppet trovärdighet ska passande metod väljas och syftet ska besvaras (Graneheim & 

Lundman 2004). Kvalitativ metod med induktiv ansats ansågs vara den mesta passande 

metoden utifrån att vi ville studera skolsköterskors upplevelser. Kvalitativ forskning är 

vanligtvis induktiv då studien startar utan allt för många föreställningar att pröva. Det är den 

empiriska världen som styr vilka frågor som ska besvaras och förstås (Kvale & Brinkman 

2014, 238). Mängd data som krävs för att besvara frågeställningar i en studie beror på 

frågeställningarnas komplexitet (Granheim & Lundman 2004) och det går inte på förhand att 

bestämma antal intervjuer som ska genomföras vid en kvalitativ studie utan det styrs av när 

syftet anses vara besvarat (Kvale & Brinkman 2009, 129). Efter sju intervjuer började vi se en 



18 
 

mättnad i resultatet, inget nytt framkom och liknande upplevelser återkom. Vi tror därför inte 

att resultatet skulle blivit bredare med fler intervjuer än de som analyserats i denna studie. 

Varför det är osäkert om resultatet skulle blivit bredare med fler intervjuer. Efter tre intervjuer 

började vi se svagheter i intervjuguiden då en fråga var svår för informanterna att förstå. Efter 

tre genomförda intervjuer valde vi därför att utesluta fråga nr 14 (bilaga 3). Att genomföra 

forskningsintervjuer är en levande process under vilken författarna kontinuerligt samlar på sig 

nya insikter i ämnesområde som kan påverka hur frågorna ställs i kommande intervjuer 

(Graneheim & Lundman 2004). Inför intervjustart diskuterade vi hur intervjuerna skulle 

genomföras på ett tryggt sätt för informanterna då en forskningsintervju inte är ett samtal 

mellan likställda personer, forskaren har kontrollen över intervjun (Kvale & Brinkman 2014, 

19, 52). Vi valde därför att genomföra intervjuerna på informanternas respektive arbetsplatser 

samt att vi genomförde intervjuerna enskilt, en av oss genomförde fyra och en fem intervjuer. 

Målsättningen inför studien var att få en så stor variation på deltagarna som möjligt utifrån 

ålder, kön och etnicitet för att på så sätt fånga så många olika upplevelser som möjligt. I 

slutändan kom dock alla informanter att vara kvinnor av nordisk härkomst. Vilket gjorde 

urvalet homogent ur transkulturell aspekt och kan ha haft påverkan på resultatet. Att välja 

deltagare med olika erfarenheter och bakgrund ökar möjligheten att belysa syftet med flera 

olika synsätt. Ett varierat antal deltagare i studien kan öka studieresultatets trovärdighet 

genom att en variation utifrån kön och ålder hos informanterna kan ge en mer varierad bild av 

det studerade området (Graneheim & Lundman 2004). Urvalet begränsades dock av att få 

skolsköterskor i Umeåregionen hade erfarenhet av att ta emot nyanlända och asylsökande 

barn eftersom att mottagandet av nyanlända och asylsökande barn varit lokaliserad till 

specifika skolor i området. Flera av de kontaktade hade precis påbörjat anställning som 

skolsköterska och tackade därför nej till deltagande. Dock hade informanterna varierande 

antal års erfarenhet som skolsköterska, vilket gjorde att både perspektivet från den erfarna och 

mindre erfarna skolsköterskan lyfts fram i studien. 

Tillförlitlighet i en studie innebär att resultatet har presenterats så objektivt som möjligt. 

Förförståelse ska tas i beaktning vid kvalitativ forskning (Graneheim & Lundman, 2004). 

Objektivitet är något vi eftersträvat under processen med datainsamling och analys av 

insamlat material. Vi är dock medvetna om att vår förförståelse kan ha haft betydelse för 

resultatet. Både i intervjusituationen och vid tolkning av resultatet. Vi har under utbildningen 

till distriktssköterska genomfört verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsan samt har en 

av oss under studiens gång påbörjat en tjänst som skolsköterska. Erfarenheten på området kan 
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vara en nackdel då ämnet inte undersöks helt förutsättningslöst. Samtidigt kan vår kunskap 

om elevhälsoorganisationen och skolsköterskornas huvudsakliga arbetsuppgifter vara en 

fördel samt ge ökad följsamhet i intervjusituationen. 

Att påvisa intervjutexternas validitet är inte en enkel sak. Ordagrann nedskrivning av 

intervjuerna är grunden för att kunna göra en analys av språket (Kvale & Brinkman 2014, 

226–227). Enligt tidigare beskrivning transkriberades texten ordagrant och en gemensam 

diskussion pågick under arbetets gång utifrån intervjutexterna.  

Går resultatet att överföras till andra grupper och situationer så finns en överförbarhet 

(Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Överförbarheten för studiens resultat är möjlig på 

skolsköterskor som arbetar med nyanlända och asylsökande. Överförbarhet till primärvård är 

möjligt utifrån att distriktssköterskan på hälsocentralen möter nyanlända barn och deras 

familjer.  

Att genomföra en liknande studie som denna är möjligt då tillvägagångssättet är noggrant 

beskrivet. Resultatet visar att vidare studier skulle vara av betydelse och då kunna innefatta en 

större geografisk spridning samt med en större variation i urvalet. På så sätt skulle resultatet 

kunna generaliseras i större utsträckning genom att fler aspekter av skolsköterskans 

upplevelse av att möta nyanlända och asylsökande barn skulle kunna fångas. Studien bygger 

på åtta intervjuer, trots det bedömer vi att det finns en viss möjlighet till generalisering 

gällande skolsköterskor i liknande situationer. Rent geografiskt främst i norra Sverige samt 

för skolsköterskor som verkar inom en liknande elevhälsoorganisation. Möjligheten för 

generalisering av intervjustudier handlar inte om att göra det i ett större sammanhang utan att 

den aktuella studien kan överföras till liknande situationer (Kvale & Brinkman 2014, 311).  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vad som kännetecknar skolsköterskans hälsofrämjande 

arbete med nyanlända och asylsökande barn. Resultatet presenterades i tre kategorier: 

Engagemang, utveckling och samverka. Resultatet visar att skolsköterskors hälsofrämjande 

arbete med nyanlända och asylsökande barn kännetecknats av att bli personligt involverade i 

elevgruppen och att uppgifter som ansågs ligga utanför skolsköterskans uppdrag utfördes. 

Skolsköterskor beskrev behov av mer kunskap utveckling av rutiner för arbetet med 

nyanlända och asylsökande barn samt att samverkan och samarbete med hela familjen och 

yttre aktörer var en stor del av skolsköterskans uppdrag. 
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Teorin författarna utgått från vid bearbetning av resultatet är teorin om transkulturell 

omvårdnad. Teorin har sin utgångspunkt i människan som en del av ett kulturellt 

sammanhang och att kulturen påverkar omvårdnaden. Faktorer som påverkar omvårdnaden är 

exempelvis religion, politik, ekonomi, språk och kön. Att vara medveten om dessa faktorer är 

grunden i en transkulturell omvårdnad (Leinigers 2002). Att förstå människor i ljuset av sin 

kultur anses inom transkulturell omvårdnadsteori som en förutsättning för en holistisk 

omvårdnad (Wiklund Gustin & Lindwall 2014, 141). 

I kategorin engagemang framkom att skolsköterskor blivit personligt involverade och gått 

utanför den professionella rollen för att hjälpa barnen. Att få handledning inom sin profession 

kan vara viktigt för att definiera yrkesrollen samt ge stöd och hjälp när arbetsuppgifter är 

svåra eller när personliga öden berör extra. En svensk studie (Ohlsson & Arvidsson 2005) 

visar att handledning kan förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sjuksköterskor som 

kan orsakas av emotionellt påfrestande arbete. Genom handledning får sjuksköterskor 

möjlighet att reflektera över arbetet, stöd från gruppen samt ökad förmåga att kontrollera sin 

arbetssituation. Flera av skolsköterskorna sökte stöd från kollegor när arbetet var svårt eller 

när de behövde rådgivning i svåra situationer. Kollegialt stöd och hjälp från andra 

skolsköterskor vid hög arbetsbelastning har visat sig vara betydelsefullt för att skapa 

tillfredsställelse i skolsköterskans arbete (Foley et al. 2004). Att få kollegialt stöd är en 

coping-strategi sjuksköterskor använder för att hantera stress och hög arbetsbelastning på 

arbetsplatsen (McCan et al. 2013). 

I kategorin engagemang framkom också behov av att möta utmaningar som uppstod kring 

elevgruppen. Skolsköterskorna upplevde behov av kompetensutveckling och ansåg sig sakna 

kunskap om elevgruppen: deras ursprung och vad de kan bära med sig efter flykten till 

Sverige. De har upplevt att en fördjupad kunskap kring nyanlända barn skulle kunna 

underlätta arbetet med att möta barn från olika kulturer genom en ökad förståelse. Att vara 

öppensinnade och att ha en vilja att lära sig om olika kulturer är en förutsättning för att skaffa 

sig kulturell kompetens som sjuksköterska, enligt Maier-Lorentz (2008). Transkulturell 

omvårdnadsteori visar att sjuksköterskor behöver skaffa sig fördjupad kunskap om olika 

kulturer för att kunna vårda människor med olika kulturell bakgrund. Kulturell kompetens 

handlar om förmågan att förstå kulturella skillnader och likheter samt att vara inkännande 

gentemot faktorer som kultur, ras, etnicitet, kön och sexuell läggning. I en nära kontakt med 

människor från olika kulturer är det nödvändigt att ha förståelse för och kunna möta olika 

kulturella preferenser. En kulturellt kompetent omvårdnad anses skapa tillfredsställelse i 
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mötet mellan individ och sjuksköterska samt möjlighet att ge personcentrerad vård till 

människor från olika kulturer (Maier-Lorentz 2008). Att en ökad kulturell förståelse kan 

förbättra omvårdnaden av människor med utländsk bakgrund styrks av Berlin, Johansson och 

Törnqvist (2006). De konstaterar även att upplevelse av kulturell okunskap kan leda till att 

sjuksköterskor upplever frustration och svårigheter i sitt arbete. 

I kategorin utveckling beskrev skolsköterskor upplevelser av att sakna rutiner för arbetet med 

nyanlända barn. Författarna anser att resultatet visar att skolsköterskans roll i arbetet med 

nyanlända barn kunnat förenklas genom tydliga rutiner. Författarna tror att centralt utvecklade 

rutiner för hela regionen skulle kunna skapa förutsättningar för ett likvärdigt elevhälsoarbete 

kring den nyanlända eleven och minskad arbetsbelastning för den enskilde skolsköterskan 

som rutinutvecklat sitt arbete eftersom. En utökad samverkan mellan, för det nyanlända barnet 

viktiga, samhällsinstanser skulle kunna bidra till ett bättre flöde i skolsköterskans arbete 

genom att minska antalet kontakter och hinder på vägen. Men också en möjlighet att ta 

lärdom av varandras erfarenheter. Boussard (2007) visar att skolsköterskans hälsofrämjande 

arbete kan underlättas genom att utveckla ett nära samarbete med t.ex. specialistkliniker.  

En svensk studie (Reuterswärd & Lagerström 2010) visade stor variation på vilka 

förutsättningar skolsköterskor hade att arbeta hälsofrämjande. Viktiga faktorer för att lyckas 

med hälsofrämjande arbete var förståelse för sin roll och villkor för hälsofrämjande arbete, att 

ha stöd av kollegor och andra professioner samt kunskap om metoder och teorier kring 

hälsofrämjande arbete. 

I kategorin samverka visade resultatet att skolsköterskor samarbetat med hela familjen. 

Skolsköterskor intog en stödjande roll genom att hjälpa föräldrarna att utforma rutiner för att 

anpassa vardagen till de krav som ställs i skolan och att förmedla kontakter till 

samhällsinstanser. En familjefokuserad omvårdnad handlar om att sätta familjen i relation till 

hur hälsa uppfattas eller upplevs av en person. En familjefokuserad omvårdnad kan vara 

familjecentrerad eller familjerelaterad. I den familjerelaterade omvårdnaden är personen i 

fokus för vård och omsorg men hänsyn tas till personens sociala sammanhang. I 

familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system där varje medlem utgör var sin del 

(Svensk sjuksköterskeförening 2015). Att praktisera familjecentrerad omvårdnad kan stärka 

familjer med invandrarbakgrund att fungera bra i vardagslivet och verka hälsofrämjande. Att 

informera familjer med invandrarbakgrund om funktioner och normsystem i det nya landet 

med ett empatiskt förhållningssätt, är en del av ett hälsofrämjande arbete. Att ge ökad 

kunskap och förståelse för det nya samhället kan leda till ökat handlingsutrymme och ökade 
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chanser till ett positivt inträde i samhället (Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010). En 

positiv skolupplevelse, socialt stöd och familjesammanhållning verkar som skyddsfaktorer för 

nyanlända barn och att integreras i samhället är associerat med psykiskt välmående (Measham 

et al. 2014).  Vårt resultat visar att skolsköterskan kan ha en betydelsefull roll i att främja 

dessa skyddsfaktorer bl.a. genom samarbete med familjen och genom att skapa socialt 

sammanhang för eleven. Inom transkulturell omvårdnadsteori beskrivs människan som en 

kulturvarelse och begreppet människa refererar inte till den enskilda personen utan inkluderar 

familjen, grupper och institutioner. Inom andra kulturer är människan som individ inte lika 

central utan fokus ligger på individen som en del av ett större sammanhang, t.ex. familjen. 

Inom transkulturell omvårdnadsteori måste människan ses som en del av ett större 

sammanhang även inom vården. Synen på vårdrelationen behöver vidgas till att även omfatta 

familjen, samhället och kulturen, inte bara relationen mellan sjuksköterska och patient 

(Wiklund Gustin & Lindwall 2014, 142). 

5.3 Framtida forskning 

Detta är ett område där det kan finnas stora vinster att hämta genom framtida forskning då 

skolsköterskorna har en central roll inom skolans hälsofrämjande arbete. Enligt Skollagen ska 

skolsköterskan träffa alla barn i grundskolan och gymnasiet för hälsosamtal. Därigenom har 

skolsköterskan en viktig möjlighet till upptäckt av ohälsa och risker för ohälsa hos de 

nyanlända barnen. En särskild anpassning av hälsosamtalets struktur för nyanlända barn kan 

vara ett område för vidare forskning. 

5.4 Kliniska implikationer 

Studien kan användas som ett underlag för att vidareutveckla rutiner inom elevhälsan samt 

som stöd för utökad samverkan mellan yttre aktörer som påverkar skolsköterskans arbete. 

Upplevda kunskapsluckor har identifierats hos personalen som kan ligga till grund för 

utformandet av framtida utbildningsinsatser och framtagande av vägledande material för 

elevhälsa. 

5.5. Slutsats 

Sammantaget visar resultatet att skolsköterskor upplever att arbetet med nyanlända barn tar 

mer av deras resurser i anspråk än arbetet med icke nyanlända barn, både i form av tid och 

engagemang. Detta är en viktig erfarenhet i ledning och planering av resursallokering av 

elevhälsans medicinska insats. Resultatet visar att skolsköterskors hälsofrämjande arbete med 

nyanlända barn försvårats av brist på rutiner, både avseende det egna arbetet i elevhälsan men 

också avseende samverkan och ansvarsfördelning i förhållande till andra aktörer. Att utveckla 
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rutiner och samverkansformer skulle förenkla och effektivisera arbetet samt frigöra mer tid 

för hälsofrämjande och förebyggande arbete för nyanlända och asylsökande barn, både på 

individ- och gruppnivå. Skolsköterskor upplevde att de saknade kunskap kring elevgruppens 

specifika behov och efterfrågade utbildningsinsatser. Riktade utbildningsinsatser till 

skolsköterskor skulle stärka upplevelsen av professionell kompetens i arbetet med nyanlända 

barn. 
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Ansökan om tillstånd för genomförande av forskningsstudie 

 

 

Med anledning av förra årets stora flyktingströmmar vill vi undersöka hur det stora antalet nyanlända 

barn under förra läsåret påverkat skolsköterskornas arbete. Därför ansöker vi tillstånd av dig att få 

kontakta skolsköterskor inom ditt verksamhetsområde för deltagande i en intervjustudie. 

 

Syfte  

Att undersöka skolsköterskors upplevelse av att arbeta med nyanlända flyktingbarn.  

 

Metod 

Studien kommer att genomföras med kvalitativ metod. Skolsköterskorna kommer att få svara på frågor 

utifrån syftet. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter intervju. Intervjuerna kommer att ske på 

skolsköterskornas respektive arbetsplats och bör ske så snart som möjligt. Gärna med start vecka 36-

37. Intervjuerna kommer att spelas in, skrivas ut och kodas. När resultatet av studien presenteras 

kommer enskilda individer inte kunna identifieras.  

 

 

Studien genomförs inom ramen för magisterexamen inom specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktssköterska. Institutionen för omvårdnad tillhandahåller handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ann-Louise Sjögren 

e-post: 

annlouise.sjogren@gmail.com 

tfn: 073-088 76 48  

Katarina Westin 

e-post: 

katarinawestin1@gmail.com 

tfn:070-177 10 07 

Eva Boström 

e-post:  

eva.bostrom@umu.se 

tfn:090-786 92 70 
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Skolsköterskors upplevelse och erfarenheter av att jobba med nyanlända 

barn 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vi studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid institutionen 

för omvårdnad vid Umeå universitet. Inom ramen för utbildningen kommer vi under höstterminens 

början genomföra ett examensarbete som syftar till att undersöka skolsköterskors upplevelse och 

erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn. Under förra läsåret ansökte fem gånger så många barn 

asyl i Sverige än jämfört med tidigare år. Vi vill därför undersöka skolsköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med nyanlända flyktingbarn. 

 

Vi vänder oss till Dig som under förra året arbetade på en skola som tagit emot nyanlända flyktingbarn 

under förra året. Vi är intresserade av att höra om Dina upplevelser av att arbeta med mottagande av 

nyanlända flyktingbarn samt ta del av Dina erfarenheter kring hur mottagandet har påverkat Ditt 

arbete. Vi undrar därför om Du kan tänka Dig att ställa upp för en inspelad intervju, där vi ber Dig 

berätta om Din upplevelse av att arbeta med nyanlända flyktingbarn i skolan. 

 

Intervjun tar c:a 30 minuter och kan ske på den plats Du själv väljer. Ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. 

Om du vill ställa upp för en intervju så kommer allt vad Du säger att behandlas konfidentiellt, d.v.s. att 

din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. 

Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och 

kodlistan förvaras skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen 

(1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. Resultaten kommer att 

sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå Universitet. Kan Du tänka dig 

att delta i denna intervjustudie.  

Med vänlig hälsning 

 

Ann-Louise Sjögren 

e-post: annlouise.sjogren@gmail.com 

tfn: 073-088 76 48 

       

Katarina Westin 

e-post: katarinawestin1@gmail.com 

tfn:070-177 10 07 

Eva Boström 

e-post: eva.bostrom@umu.se 

tfn:090-786 92 70 
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Intervjuguide  

Informera om:  

Vi spelar in intervjuerna, är det ok?  

Önskas en sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 

Syfte: Att beskriva skolsköterskans upplevelser av att möta nyanlända barn samt 

identifiera och hantera deras psykiska/fysiska hälsa  

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur många elever har du ansvar för? 

4. Hur många skolor arbetar du på? 

5. Hur stor del av dessa är nyanlända? Uppskattningsvis? 

6. Hur skulle du definiera en nyanländ? 

Intervjun 

7. Hur har du upplevt att arbeta med nyanlända flyktingbarn?  

- Kan du berätta mer? Kan du utveckla? 

8. Vad har de här barnen behövt för stöd?  

9. Vilket psykiskt stöd har du upplevt att de här barnen varit i behov av? 

10. Hur har du upplevt barnens fysiska hälsa? 

11. Vad har du kunnat bidra med, när det kommer till att ge stöd till de här 

barnen? 

12. Har du upplevt att det funnits några särskilda utmaningar? Kan du ge 

exempel på något som varit utmanande? 

13. Upplever du att du som skolsköterska har haft de förutsättningar som 

behövs för att möta nyanlända flyktingbarns behov?  

14. Vilka resurser har du haft om skolsköterska?  

15. Kan du berätta om ett fall du varit inblandad i och upplevde att du gjorde 

något bra? 

16. Kan du berätta om ett fall där du varit inblandad i och upplevde att du 

upplevde dig otillräcklig? 

17. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 

18. Kan vi kontakta dig för kompletteringar? 

Tack. 
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